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JEGYZŐKÖNYV
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16,00 órai kezdettel
megtartott rendes üléséről.
A testületi ülésen – a mellékelt jelenléti ív szerint – jelen vannak:
-

-

szavazati joggal: Tarnóczi József polgármester, Solymosi Imréné alpolgármester, Gálné
Tatár Mária képviselő, Gulyásné Sági Julianna képviselő, Horváthné Kádár Judit képviselő, Vida Miklós képviselő.
tanácskozási joggal: Dr. Kiss Krisztián jegyző

Tarnóczi József polgármester:
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a képviselő-testület megjelent tagjait, megállapítom,
hogy a képviselő-testület tagjai közül 6 fő jelen van, Zavarkó Zoltán igazoltan van távol, így a
testület határozatképes.
A napirendi pontokat két ponttal szeretném kiegészíteni, az első egy polgármesteri tájékoztató
az elmúlt időszak eseményeiről, a másik pedig, napirend előtt,a helyi Jobbik szervezetnek a
kérelme az artézi kútnál emlékpark kialakítására, ez a kettő ami kimaradt a kiküldött napirendi javaslatokból.
Jegyzőkönyvvezetőnek Dr. Kiss Krisztián jegyző urat javaslom, a jegyzőkönyv-hitelesítőknek
pedig Horváthné Kádár Judit képviselő asszonyt és Gulyásné Sági Julianna képviselő aszszonyt javaslom.
Aki a jegyzőkönyvvezető személyével és a jegyzőkönyv hitelesítők személyével egyetért,
kérem kézfeltartással jelezze!
Köszönöm.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag Dr. Kiss Krisztiánt bízta meg a
jegyzőkönyv vezetésével, Horváthné Kádár Juditot és Gulyásné Sági Juliannát a jegyzőkönyv-hitelesítéssel.
Tarnóczi József polgármester:
Aki a kiküldött napirendi javaslattal és az előbb elhangzott napirendi javaslat kiegészítésével
egyetért, azt kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Köszönöm.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
Napirend előtti tájékoztatás az elmúlt időszak eseményeiről
1. napirendi pont: Az általános iskola Alapító Okiratának módosítása
2. napirendi pont: A vásári díjtételek módosítása
3. napirendi pont: A Casa Nostra Kft. tulajdonosának kérelme terasz építése ügyében
4. napirendi pont: Önkormányzati ingatlan bérletével kapcsolatos kérelem megtárgyalása
5. napirendi pont: A kormányhivatal által megküldött levél ismertetése és döntés kormányablak kialakításáról
6. napirendi pont: A Jobbik Magyarország helyi szervezetének a kérelme
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Napirend előtti tájékoztatás az elmúlt időszak eseményeiről
Tarnóczi József polgármester:
Megpróbálom összefoglalni lehetőleg röviden az elmúlt időszak történéseit. Ami erősen foglalkoztatja az embereket, az a gyógyszertár. Túl nagy változás még nem történt az ügyben,
egyelőre a mályi gyógyszertár vezetője jelentkezett, neki adtunk támogatói nyilatkozatot. A
törvényben meghatározott határidőkhöz van kötve a főgyógyszerész úr is, mivel Mártika nem
volt hajlandó korábbi időpontban visszaadni a jogosultságát. A létesítési engedély kézhezvételétől számítva, 2-2,5 hónap lehet mire lesz gyógyszertár. Tehát, vagy így, vagy úgy, de lesz.
Az iskolában a gázóránkat kikötötték. Ennek van egy nagyon egyszerű oka, a téli gázszámláink ott nagyon horrorisztikusan alakultak, és elég komoly TIGÁZ tartozást göngyölítettünk
fel, amire most próbáltunk kötni egy részletfizetési megállapodást. A TIGÁZ-nak az volt a
kikötése, hogy a 30 %-át fizessük be ennek az összegnek, viszont ez a tartozás megközelíti a 7
MFt-ot, aminek a 30 %-át az ÖNHIKI-ig nem tudjuk kifizetni. Kijöttek, megnézték, és
leblombálták, amibe beleegyeztünk, hiszen most úgy sem fűtünk. Viszont amikor blombálták
a gázórát, akkor derült ki, hogy valaki a gázóra üvegrészét betörte, most elvitték és szakértő
fogja megvizsgálni, az önkormányzat képviselője jelenlétében, hogy történhetett-e valamiféle
belepiszkálás. Ezt nem tudom, erre nem tudok mit mondani, hogy ki, miért és mikor törte be,
de az biztos, hogy az utolsó leolvasásnál még nem volt betörve, ha pedig megnézik a gázszámláinkat, abból meg kiderül, hogy ezzel trükközés biztos, hogy nem volt, mert mi azért
vaskosan fizettünk.
Az pedig, hogy miért torlódik ilyen mennyiségű számla, azért van, mert mi amikor megkapjuk a nettó finanszírozásunkat, ami a segélyre, bérre, tehát mindenféle jogcím, kifizetjük a
segélyeket, a béreket, ami hónapról hónapra változik, és átlagosan 1 és 1,5 MFt összeggel kell
még saját forrásból kiegészítenünk ezt az összeget, plusz kifizetjük a Raiffeisen Banknak a
2.560 eFt törlesztőrészletet, és még erre jönnek a számlák, és a nincsből nem tudunk fizetni
jelen pillanatban, és így várjuk az ÖNHIKI-t ami június 20-a környékén lesz elbírálva és a
bírálat után viszonylag hamar meg szokták küldeni, reméljük ez most sem lesz másként. Ilyen
finanszírozás mellett a számlaköltség kigazdálkodhatatlan, abban bízom, hogy amit megkértünk azt meg is kapjuk és akkor ki fogjuk tudni ezt fizetni. A villanyszámláinkat próbáljuk
mindig befizetni, mert ha azt kikapcsolnák bajba lennénk.
El kellene gondolkozni azon, hogy a téli időszakra mi lenne az amin spórolni tudnánk, gondolok arra, hogy a Kastélyt felszabadítanánk, ki tudnák váltani, mert ott most csak két osztály
van, a sportöltözőből leengednénk a vizet, hogy ne fagyjon el stb., mert ez hosszútávon nem
működik, és valami megoldást kell találni a Raiffeisen Bankkal, mert most az ÖNHIKI-vel ki
tudjuk fizetni, megint ki tudunk futni majd 0-ra, mert nyáron lényegesen kevesebb a kiadásunk, de ezt nem lehet a végtelenségig csinálni, 2023-ig ezt lehetetlen.
Vida Miklós képviselő:
Az állam nem tudna segítséget adni? 10 községet ők visznek csődbe.
Tarnóczi József polgármester:
Ez a 10 község magát vitte csődbe, sajnos.
Vida Miklós képviselő:
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Ebben nem vagyok biztos, hogy nem kívül álló okok miatt történt ez így.
Tarnóczi József polgármester:
Így, hogy lehetőségem nyílt, és bárkinek a figyelmébe fel tudnám ajánlani azt az aktahalmazt,
amit az önkormányzatnál találtam ez ügyben, ami össze volt pakolva. Volt szerencsém ezt ni.
Sajnos, azt kell mondjam, hogy amikor a Borsodvíz átvette ezt üzemeltetésre, Hernádnémetinek kifizetett 280 eFt-ot, és ezt arra adta volna, hogy ebből rendezzék a tartozásokat, mivel az
alaptartozás akkor ennyi volt, de ment a vita, és a kapzsiság, az nyert. Egy pár település perli
Hernádnémetit, és sok olyan dolog van ami már elévült, és sok aminek már nincsenek meg a
dokumentációi.
Vida Miklós képviselő:
Az egyetemlegesség csak addig van még fizetünk?
Tarnóczi József polgármester:
Az a baj, hogy csak 4 település Ónod, Köröm, Berzék és Sajóhídvég volt az élharcos, aki perelt, és az egyetemlegesség már akkor megszűnt, mivel 6 település kiszállt. A lényeg az, hogy
nagy bajban vagyunk. Voltak olyan ígéretek a politika részéről, hogy megpróbálnak valamit
kezdeni ezzel, nem egyszer voltunk bent nem egyszer egyeztetni a Megyeházán is a 10 település, és ezek így elsiklottak. Most úgy tűnik, hogy ilyenekre nincs pénze az államnak. Nehéz
kérdés ez. Nem beszélve arról, hogy nekünk a felvett 170 millióból 100 volt az olajterves
bukta, 70 millió volt az önkormányzatnak.
Vida Miklós képviselő:
A 70 millió mégis csak kevesebb lenne, mint a 170 millió. Ha nem beszélünk semmiről, akkor
nem tudunk meg semmit se.
Tarnóczi József polgármester:
Most, hogy Tállai államtitkár úrhoz kerültünk, ezek a települések állandóan mondják neki,
többek között én is, hogy ez baj, mert nem fogjuk túl élni ezt a négy évet sem, ha ezzel valamit nem fogunk kezdeni. Ő azt mondta, hogy hamarosan időt fog rá keríteni, hogy leüljünk,
és átbeszéljük, mert igazából nem látja át a dolgot, hiszen most cseppent ebbe a történetbe
bele. Annyiban maradtunk, hogy összeállítunk egy anyagot az akkor illetékes polgármesterekkel, leülünk, és meg fog hallgatni minket, bár csodákat ő sem ígér.
Vida Miklós képviselő:
Azt sem tudjuk, hogy mi van azokkal, akik ezt akkoriban elindították, csak fizetünk.
Tarnóczi József polgármester:
Rövid időn belül kinyír minket ez a történet, ez nyilvánvaló. Én lennék a legboldogabb, ha
erre valami megoldást találni.
Horváthné Kádár Judit képviselőasszony írt egy levelet az MNV Rt-nek gát ügyben.
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Horváthné Kádár Judit képviselő:
Írtam a Nemzeti Vagyonkezelőnek egy levelet, mert áprilisban azt a tájékoztatást kaptam,
hogy már csak a Nemzeti Vagyonkezelő engedélyére várnak, küldözgettek minden felé és
senkitől nem kaptunk konkrét választ. Erre kaptam ezt a levelet, amiben az áll, hogy legkésőbb 2012. június hónapban kiadják a meghatalmazást. Nem tudom mi lesz ebből.
Tarnóczi József polgármester:
Aki kéri, fénymásolatban megkaphatja, de a lényeg, hogy jelenleg a meghatalmazás kiadásához szükséges dokumentumok egyeztetése és véglegesítése zajlik, az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Vízügyi Igazgatóság és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt között, az illetékes minisztérium bevonásával. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető
legrövidebb időn belül lezáródjanak és a meghatalmazás legkésőbb 2012. június hónapban
kiadásra kerüljön.
Jó, tehát reménykedjünk, hogy így lesz.
Ami viszont már örömtelibb, hogy elindult a START közmunkaprogram. 23 főt sikerült bevonni a településünkről, akik 8 órában dolgoznak. Azt hiszem, hogy 3 fő kap szakmunkásbért,
a többiek minimálbéren vannak. Fő profiljuk a csapadékvíz elvezetés, a csapadékvíz árkoknak
a tisztítása, rendbetétele. Szeretnénk több gépi erőt is bevonni, hogy át tudjunk csoportosítani
kézi munkaerőt máshová, mert rengeteg dolog van a településünkön, amit meg kellene valósítani.
Nagynehezen elindult a virágosítás is, lassacskán el kezdik azt is csinálni. Beszélgettünk arról, hogy örökzöld, illetve évelő növényekkel berakni az olyan területeket ami nagy munkát
nem igényel. A pályázatot majd meg kell nézni, hogy talán 2012 az az év amikor egynyári
növényekkel kell beültetni a települést. Jó lenne, ott ahol lehet, kiváltani olyan virágokkal,
amik szépek, de minden évben nem igénylik azt, hogy minden évben újra ültessük, mert azt
egy jelentős költség.
Munkaerő-pályázatban két főre van beadva jelenleg az igény. Mind a kettő úgy történt, hogy
saját magunknak kijárták a Munkaügyi Központnál, hogy kapjanak ilyen támogatást, az egyik
a Gulyás János, aki szeretnénk felvenni, mert 50 év feletti rehabilitációs kategóriába esik, a
másik pedig Kiss Kinga, aki fiatal pályakezdő. Az a baj, hogy korlátozottak ezek a létszámok,
viszont 90 %-os támogatottságú és lesz 4 hónap foglalkoztatási kötelezettségünk. A Gulyás
Jánosnak bútorasztalos a szakmája, így 4 órában karbantartásokat csinálna, délután pedig 4
órában az iskolát felügyelné. Kingának a hivatalban keresnénk elfoglaltságot, hiszen rengeteg
olyan munka van, ami igazából nem igényel különösebb szaktudást, viszont manualitást igényel. Azért szóltam, hogy TÁMOP-os támogatással lehet őket foglalkoztatni.
Van egy olyan egészségneveléses pályázat, a TÁMOP 6.1.2., ami az egészségfejlesztéshez,
egészségneveléshez kapcsolódó programokat tartalmaz. A fő motívumokba más össze kellett
rakni a csapásirányokat, de a részletek kidolgozása még odébb van. A lényeg, hogy ebben a
programban 3 nagy rendezvényt kell megrendezni, amennyiben nyertes lesz a program. Ebből
kell egy egészséghét, ami úgy néz ki, hogy a hétközben 1-2 nap van iskolai vagy egyéb program, és a hétvégén, mondjuk szombaton lenne egy egészségnap. Erre vannak kész pakkok,
amiket ki lehet választani. Nagyon sok, a pszichológus, az urológus, a gyógytornász stb., az
egészség mindenféle szakterületéről, és ennek keretében lehet egy szűrőnapot csinálni az is-
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kolában. Lehet olyat kiválogatni, hogy helyszíni laborvizsgálatok, pl., vércukor mérés, koleszterin, EKG-t, légzésfunkció, stb. lehet válogatni, hogy mire lenne igény.
Ha nyer a program, akkor januártól indul és 6 hónap van rá. Van kötelező része, hogy legyen
egy sportnap és legyen egy családi nap. Nálunk például itt volt az idén is a kihívás napja, ez
ennek keretében meglehetne, szerintem egy nagyon jól sikerült rendezvény volt. A családi
napot pedig össze lehetne kötni a tűzoltóversennyel, mint családi nappal. Fél éven belül meg
kell egy-két előadás. Ha ez összejönne, jövőre az első félévi programokat ebből meg tudnánk
finanszírozni.
A programjainkról egy pár szót. A kihívás napján Ónod a települési kategóriájában 3. helyezett lett, országos szinten. 50 eFt díjat kapott, ezt az iskola kapta, hiszen az ő szervezésében
zajlott, egybe volt a gyereknappal. Jó focimeccs is volt, az egész falut megmozgatta. Jó hangulatban telt, a ping-pong-tól a kézilabdáig, a röplabdán keresztül, sok minden volt.
Ami előttünk van mostanság, az pénteken a pedagógus nap. Nagy rendezvényt nem tudunk
szervezni, viszont egy szál virág, egy üdvözlőlap, valami kis vendéglátás, majd jegyző úrral
átmegyünk és köszöntjük a pedagógusainkat. Most nagyon zsebbe nyúlni nem tudunk, bár
tudom, hogy illene, de most maximum a gesztus marad.
Másnap, szombaton lesz a TeSzedd akció. A szórólapok kimentek. Azok a szervezetek, egyesületek, akikkel egyeztettünk a sportkör, a Tűzoltó Egyesület, a Honismereti Egyesület, a helyi Jobbik szervezet, a Katolikus egyház, Református egyház, az Ifjúsági Klub, a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, a Roma Kisebbségi Önkormányzat, Boksz Klub, Polgárőrség, Iskola, Óvoda, Baba-mama Klub, és mindenki aki ebben részt szeretne venni. A szórólapon felsoroltak a javasolt területek, de az nem jelenti azt, hogy bárki bármit ne javasolhatna, mert vannak szemetes területek. Majd meglátjuk hányan leszünk és még akkor is tudunk improvizálni,
mivel a gát mögött is egyre több szemétkupac jelenik meg. Ezt is föltérképezzük, hogy hol
vannak és esetleg oda is lehet embert küldeni.
Az a baj, hogy a szemét gyűlik, és senki nem lát semmit, hogy ki viszi, hogy valakit is számon lehetne kérni.
Nagy probléma az is, hogy eltűnnek az aknafedelek. Mi végigjártuk azokat akikről köztudott,
hogy vasaznak, be is engednek az udvarukra, de sajnos ott nem találtunk, viszont azt hallottuk, hogy egyből elviszik Berzékre, mert ott jó ára fizetnek. Annyit tudunk, hogy elmegyünk
szétnézni, hátha ki tudnánk deríteni valamit. A főtérről is ellopták az egyik biciklitárolót, ami
a nagy baj, hogy az pályázati pénzből lett, és ellenőrizhetik, azt pótolnunk kell, ami nem is
olcsó.
A TeSzedd akcióra visszatérve, minden képviselő-testületi tagot szeretettel várunk a vendéglátásban kérném a segítségeteket. Rendeltünk pogácsát, lesz kávé, ásványvíz. Tervezzük azt,
hogy majd lesz főzés a focipályán, terv szerint két üsttel gulyáslevest
Mindenféle felajánlást szívesen veszünk. A Coop bolt ajánlott fel 10 eFt értékben kávét, üdítőt, ásványvizet. A benzinkútról pedig Mohácsi Gábor tulajdonos 80 liter benzint ajánlott föl.
A tavalyi fogyasztást nézve, 80 liternek elégnek kellene lenni. Majd kitaláljuk, hogy kire bízzuk rá ennek az adagolását.
Vasárnap pedig a hagyományos Hősök Nap-i emlékünnepség kerülne megrendezésre, ugyanúgy mint 3-4 éven keresztül a Vitézi Rend képviselőivel közösen. Drahos Pista bácsi aki az
egyik koordinátora lesz ennek a történetnek. 11:30 órakor lenne egy nem túl hosszú emlékműsor, az óvodában lenne a gyülekező egy kis megvendégelés és oda mennénk vissza egy
kicsit beszélgetni, de ebéd nem lesz. Meghívót szerettem volna nyomtatni, de mivel nem volt
rá időm, így szóban szeretnék meghívni mindenkit a Hősök Nap-i ünnepségre.
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Köröm községnek volt egy olyan megkeresése, hogy szeretnének egy beszélgetést az önkormányzattal összehozni. Polgármester úrnak az a kérése, hogy mindenképpen tájékoztassam a
képviselő-testületet, hogy mindenféleképpen szeretnének leülni beszélgetni a jövőt illetően.
Valószínűleg arról lenne szó, hogy januárban minket jelöljenek meg, viszont figyelembe véve
az előzményeket is, én nem látom annyira létjogosultságát, ígéretemhez híven most tájékoztattam a testületet, hogy van egy ilyen igényük. Én nem is zárkózom el, de nem is erőltetném
ezt a történetet. Legutóbb született egy döntés, hogy nem akarjuk a körjegyzőséget, én tartom
ehhez magam. Nem tudom a testület erről mit gondol?
Solymosi Imréné alpolgármester:
Én úgy gondolom, ahogy mondtam.
Tarnóczi József polgármester:
Akkor ezen túlléptünk.
A Második Esély-jel kötünk egy megállapodást, mert az utóbbi időben elég rapszodikus volt a
fizetés a bérleti díjból. Ma volt itt a gazdasági vezetőjük és mivel a tartozás elég sok, 1,5 MFt,
így 200 eFt-jával el kezdik törleszteni, mert ez már 2009 és 2010 évben derült ki, hogy milyen
elmaradások vannak. Új gazdasági vezetőjük van és korrektnek tűnt, úgy gondolom lesz fizetve. Viszont jó lenne nekik az iskolában nézni helyet, mivel 50 eFt bérleti díjat fizetnek, és
nem igazán spórolnak a fűtéssel, nem veszik le hétvégére sem.
1.np:// Az általános iskola Alapító Okiratának módosítása
Tarnóczi József polgármester:
Felkérem jegyző urat, hogy mondja el miért is van erre szükség.
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Köszönöm, tehát kiment az Alapító Okirat, amit el kellene fogadnunk. Az egész még január
12-én történt, amikor is hoztunk egy olyan döntést, hogy szeptembertől az általános iskolában
a két tanítási nyelvű oktatás megszűnik, és helyette emeltszintű angol nyelvoktatás legyen,
tagozatos formában. A törvény szerinti szabályozása úgy néz ki, hogy május utolsó munkanapjáig kell meghozni az ezzel kapcsolatos döntést, ami Alapító Okirat módosítást jelent. Ez
az Alapító Okirat már nem tartalmazza a két tannyelvű tanítási formát. Az iskolában lefolytatták az ehhez kapcsolódó közösségek értekezleteit, Igrici is ugyanígy tett, mivel közös fenntartású intézményről van szó. Az oktatási hivatal két lehetőséget adott, a szakértővel kapcsolatosan, az egyikkel megbeszéltem, hogy megcsinálja a szakértői véleményét, ezt körbe is tudom
adni, ha valaki meg kívánja nézni. Ő elkészítette, beküldtem az Oktatási Hivatalba, ők kiadták
az igazolást arról, hogy ez összhangban áll az abban foglaltakkal, semmi akadálya sincs a
módosításnak. Már Igrici ezt a döntést meghozta, az Alapító Okirat módosítását elfogadta,
most már csak rajtunk áll, hogy ezt elfogadjuk.
Tarnóczi József polgármester:
Május utolsó munkanapjáig kell elfogadni, gyakorlatilag azért is kellett mára időzítenünk ezt
a testületi ülést.
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Kérdés ezzel kapcsolatban van-e? Ha nincs, akkor aki az Általános Iskola Alapító Okiratának
módosításával egyetért, azt kérem, hogy kézfeltartással jelezze.
Köszönöm szépen.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát a határozat mellékeltét képező módosító okirat szerint
módosítja és az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki:
A L A P Í T Ó

O K I R A T

Ónod és Igrici Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88. §
(3) és 96. § (2) bekezdése, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37. § (5) bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adják ki:
1. Az intézmény megnevezése:
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2. Az intézmény rövid neve:
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola
OM azonosító: 201494
3. Az intézmény székhelye:
Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
3551 Ónod, Nyéki út 4.
Általános Iskola 1-8 évfolyam
Felvehető maximális gyermeklétszám: 300 fő
4. Tagozat megnevezése:
nappali tagozat
5. Az intézmény tagintézményei:
a.) Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
3459 Igrici, Kossuth út. 71.
Általános Iskola 1-8 osztály
Felvehető maximális gyermeklétszám: 150 fő, ebből művészetoktatásra felvehető 25 fő
6. Az intézmény közvetlen jogelődje:
Lorántffy Zsuzsanna Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, Alapfokú
közi Otthonos Óvoda
3551 Ónod, Nyéki út 4.
7. Az intézményt alapító szervek nevei:
Ónod Község Önkormányzata, 3551 Ónod, Rákóczi u. 64.
Igrici Község Önkormányzata, 3459 Igrici, Kossuth u. 57.
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Művészetoktatási Intézmény és Nap-

8. Az intézmény alapításának ideje, formája:
2011. július 1-től közös igazgatású közoktatási intézmény
9. Az intézmény fenntartóinak neve és címe:
Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64.
Igrici Község Önkormányzata 3459 Igrici, Kossuth út 57.
10. Az intézmény irányító szerveinek neve és címe:
Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64.
Igrici Község Önkormányzata 3459 Igrici, Kossuth út 57.
11. Az intézmény működési területe:
Ónod, Igrici Községek közigazgatási területe
12. Felügyeleti szerve:
Ónod, Igrici Községi Önkormányzatok Képviselő-testületei
13. A szerv pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó szerv:
Ónod Község Polgármesteri Hivatala
14. Az intézmény jogállása:
Önálló jogi személy
15. Gazdálkodási jogköre: önállóan működő
A szerv a gazdálkodása megszervezése módjára tekintettel önállóan működő, maradványérdekeltségű költségvetési szerv. E
besorolása azonban nem érinti az intézmény szakmai önállóságát, jogi személyiségét. Az intézmény működését az éves költségvetés biztosítja. Az intézmény működését az éves költségvetés keretében meghatározott pénzeszközök biztosítják, melyet
évente Ónod és Igrici Önkormányzata által létrehozott intézményfenntartó társulás Társulási Tanácsa hagy jóvá a társulási
megállapodás szerint.
16. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendje:
A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási rendjére az alábbi szabályok vonatkoznak:
Az intézmény magasabb vezetői megbízással rendelkező vezetőjét, az igazgatót nyilvános pályázat útján Ónod Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos jogszabályok figyelembevételével nevezi ki, menti fel, vonja felelősségre.
Az intézmény magasabb vezetői megbízással rendelkező vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Ónod Község
polgármestere gyakorolja.
Az intézmény közalkalmazottai tekintetében a kinevezési és felmentési jogokat a Társulási Tanács jogszabály szerinti bevonásával az intézményvezető gyakorolja.

17. Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
18. Az intézmény közoktatási funkciót lát el, alaptevékenységei a jogszabályban meghatározott közfeladatok.
18.1. ezen belül iskolai feladatok:
a) Az intézmény feladata az általános műveltséget megalapozó alsó, vagy elemi szintű és alsó középfokú nevelés és oktatás.
b) A nevelés-oktatás lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességeinek és tehetségének megfelelő középiskolai, illetve
szakiskolai továbbtanulást, pályaválasztást.
c) Az intézmény vállalja integrált keretek között az alábbi kategóriák alapján a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését és oktatását, fejlesztését:
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- a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzdő tanulók – majd: a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
illetve súlyos rendellenességével küzdő tanulók – integrált oktatását
- enyhe értelmi fogyatékos tanulók integrált oktatását,
- testi fogyatékos tanulók integrált oktatását,
- érzékszervi fogyatékos tanulók integrált oktatását (ezen belül gyengén látó és nagyot halló gyermekek esetében),
- tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztő foglalkoztatása.
- Meghatározott évfolyamokon, idegen nyelv (angol) magasabb szintű oktatása csoportos formában, emelt óraszámban.
- Tagozatos idegen-nyelv oktatás
- Nemzeti, etnikai kisebbségi feladatai: magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatás, külön pedagógiai program alapján.
- Az oktatási miniszter által kiadott, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség kibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere alapján végzett nevelés-oktatás, fejlesztés.
- A hátrányos helyzetű gyermekek tehetségének kibontakoztatása, képességeinek fejlesztése
- A napközi otthoni ellátás biztosítása.
- Iskolai intézményi étkeztetés.
- Diáksport megszervezése.
- Fakultatív foglalkozások, szakkörök, sportkörök szervezése.
Ezen belül különösen az alábbi főbb területek:
- Napközi otthonos foglalkozás megszervezése
- Hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását, társadalmi beilleszkedését segítő foglalkozások megtartása
- Nemzeti etnikai kisebbséghez tartozó tanulók felzárkóztató oktatása külön tanórai foglalkozásának megszervezése
- Művészeti ág: zene
- Tanszakok: zenei előkészítő, zongora hangszeres, zongora szolfézs
- Alapfokú művészetoktatás keretében 2 évfolyamos zenei előképző, 6 évfolyamon zongora hangszeres, szolfézs szakoktatás
történik.
- Alapfok hangszeres tanszakok: furulya, citera, szintetizátor, zongora. Alapfokú képzőművészeti és alapfokú táncművészeti
oktatás. Az alapfokú művészeti oktatás részét képezi: tanulói, tanári hangversenyek rendezése, lebonyolítása, szakmai versenyeken való részvétel előkészítése, szervezése, tanulók és tanárok közreműködése községi rendezvényeken
- Alapfokú zenei oktatás keretében felvehető maximális gyermeklétszám 50 fő, melynek legalább 90%-a az általános iskolai
oktatásban részesülő gyermekek közül kerüljön ki.
- Igény esetén felnőtt korúak alapműveltségi oktatásának megszervezése
- Tehetséggondozás, felzárkóztatás
- Számítástechnikai képzés
- Idegen nyelvek oktatása
- Ellátja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű (az enyhe értelmi fogyatékos – tanulásban akadályozott -, a nagyothalló, a gyengén látó, a testi fogyatékos – mozgáskorlátozott -, a megismerési funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
és tartós illetve súlyos rendellenességével küzdő) tanulók nevelésével-oktatásával – fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
- Biztosítja az SNI tanulók részére a különleges gondozást egyéb feltételeit, a fogyatékosság típusának megfelelően, a kiemelt
normatíva terhére.
- Biztosítja a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztő foglalkoztatását.
- Lehetőség szerint szervezi, biztosítja a tanulási gyengeséggel küzdő tanulók felzárkóztatását segítő fejlesztését.
- A helyi szükségleteknek, a tanulók fejlettségének és érdeklődésének figyelembevételével- a jogszabályokban előírtak illetve
a fenntartó önkormányzat kívánalmai alapján- kialakítja nevelési rendszerét
- Az egészséges életmód, valamint a kulturált szabadidő eltöltés követelményeinek, feltételeinek figyelembevételével gondoskodik a tanulók tanórán kívüli foglalkoztatásáról
- Ellátja a gyermek-és ifjúságvédelemből ráháruló feladatokat
- Biztosítja a napközi otthonos ellátást, szükség szerint a tanulószobai szolgáltatást
- Biztosítja a tanulói és munkahelyi étkeztetést.
- Biztosítja az ingyenes tankönyvellátást az arra jogosultaknak
- Művészeti, sport tanfolyamok szervezése önköltséges formában
- Az intézmény helyiségeinek, egyes eszközeinek alkalomszerű hasznosítása
- Önköltséges tanórán kívüli foglalkozást, tehetséggondozó foglalkozást szervezhetnek.
- Néptánc, moderntánc oktatás,
- Logopédia
- Hittan oktatás,
- Népi hagyományőrzés
18.2. Közművelődési feladatok:
- A lakóterületen réteg specifikus közművelődés szervezése, irányítása
Ezen belül:
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- Értékközvetítés, kultúraterjesztés,
- Nevelő-oktató munka segítése,
- Gyermekek csoportos foglalkoztatásai,
- Kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése,
- Nemzeti és társadalmi ünnepek, rendezvények szervezése,
- Szabadidő kulturális célú eltöltési feltételeinek biztosítása.
18.3. Az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb feladatok:
- Étkeztetés;
- Alapfokú oktatási intézmények tanulói részére nyári foglalkoztatás szervezése;
- E tevékenységek a mindenkori hatályos jogszabályokban foglaltak szerint az alapellátási feladatok színvonalát szolgáló
előirányzatok kiegészítése céljából folytathatók;
- Veszteségesen az alapfeladatok előirányzatai rovására tevékenység nem folytatható
19. Az intézményegységek szakmailag önálló szervezeti egységek. Minden olyan kérdésben döntenek, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.
20. A feladatellátást szolgáló vagyon:
a.) Ónod, Nyéki út 4. szám alatt lévő általános iskola
helyrajzi szám: 704.
b.) Igrici, Kossuth út 71. szám alatt található általános iskola
helyrajzi száma: 453.
A vagyonleltár alapján nyilvántartott tárgyi eszközök és egyéb készletek.
21. A vagyon feletti rendelkezés joga
- A fenti vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogokat a tulajdonos települési Önkormányzat gyakorolja. Az intézményvezetője
köteles az egyes vagyonhasznosítás során ezen alapító okiratban meghatározott alaptevékenység ellátása érdekében működtetni az átadott vagyont.
- Az intézményvezetőnek az egyes vagyontárgyak tekintetében az értékesítési, bérbeadási jogosultságait az Önkormányzat
vagyonáról vagyongazdálkodásáról szóló rendelet határozza meg.
22. Az intézmény megszüntetése
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben az alapító jogosult megszüntetni.
A megszüntetésről az alapító határozattal dönt.
23. Az intézmény hosszú- és körbélyegzőjének hivatalos szövege:
23.1. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3551 Ónod, Nyéki út 4.
23.2. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Tompa Mihály Tagiskolája 3459 Igrici, Kossuth út 71.
24. Államháztartási szakfeladatok:
562913
562917
852000
852011
852012
852013
852021
852022
852023
852031
855911
855912
855913
855914
855915
855916
931204

Iskola intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása, iskolaotthonos oktatás (1–4. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1–4. évfolyam)
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8.
évfolyam)
Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
Általános iskola napközi otthoni nevelés
SNI tanulók napközi otthoni nevelés
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók iskola napközi otthoni nevelés
Általános iskola tanulószobai nevelés
SNI tanulók tanulószobai nevelés
Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók tanulószobai nevelés
Iskolai diáksport-tevékenység és támogatása
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931301 Szabadidősport- tevékenység és támogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
25. Szakágazati besorolás (államháztartási szakágazat szám)
852010 – alapfokú oktatás
26. A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazotti jogviszony, a foglalkoztatottak többsége (pedagógus) közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a
jogviszonyára nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó, illetve a foglalkoztatás megbízásos
jogviszony keretében is történhet.
27. Záradék
Az Alapító Okirat a fenti szöveggel 2012. július 1-jétől hatályos.
Az Alapító Okiratot Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 27/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozattal elfogadta.
Az Alapító Okiratot Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2012. (V. 23.) számú önkormányzati határozattal elfogadta.

Ónod, 2012. május 30.

2.np:// A vásári díjtételek módosítása:
Tarnóczi József polgármester:
Hangsúlyozom, szándékomban áll az, hogy akár egy bizottsági, vagy egy munkaértekezlet
keretében, érdemes lenne áttekinteni a vásári díjtételeket, de amiért most mindenképpen szeretném módosítani, az az utcákban, a parkolás. Annak idején az önkormányzatnak volt egy
törekvése, hogy minél több autót beterelni a parkolókba, viszont egyre nagyobb a vásárunk, és
a parkolóink egy normális vásári napon, és főleg nyáron gyakorlatilag 9 órára olyan mértékben megtelnek, hogy ott már parkolni nem lehet, kezelhetetlen a helyzet. Olyan kocsisor halmozódik fel, hogy a nyéki felüljáróig, Muhiig, illetve Sajóládig áll a kocsisor vége, nem tudjuk kikerülni, hogy az utcákba ne engedjük be. Eddig az utcákba 1.000,- Ft volt a parkolási
díj, azt viszont nem fizették ki, és mindenhová mentek. Viszont, ha azt mondjuk, hogy engedjük az utcákba, hiszen a település lakói abban az egy hónapban, azon az egy napon, azt az egy
délelőttöt bízom benne, hogy ki fogják bírni, hogy az utcákban is állnak autók. Viszont mi az
utca elején tudunk ezért parkolási díjat szedni. Bevételeinket pedig növelni kellene, hiszen
rengeteg pénz kidobunk ezzel az ablakon, hogy olyan helyeken nem szedünk, ahol szedni
kellene. Majd indokolt lenne a decembertől majd a sátraknál a m2 árakat átnézni, ha nem is
nagyokat emelni, de rendezgetni. Most van a szerződéskötés időszaka, amikor tudunk szólni
az árusoknak, hogy a következő félévtől emelés várható. Javaslom, hogy a csütörtöki vásárkor
tudjunk az utcák végében parkolódíjakat szedni, illetve ugyanazokat a tarifákat alkalmazzuk
az utcákban is, mint a parkolóban, és engedjük be az utcákba is a kocsikat.
Vida Miklós képviselő:
Jó, ez rendben. Az a javaslatom, hogy a falu minden bejáratán kitenni a táblákat, hogy
parkolózóna, mert az az egész falu minden utcájára érvényes, és akik szedik, kitenni, hogy
önkormányzati dolgozó. Mert én odamegyek XY, és azt fogják, mondani, hogy a saját szakálladra szeded azt a pénzt és nem fizetek, mert honnan tudják, hogy az önkormányzat bízta-e e
meg azzal, hogy pénzt szedjen.
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Horváthné Kádár Judit képviselő:
Mert aki meg oda van állítva, az se a saját zsebére dolgozzon, mert olyan is van, nem ad 500
Ft-ról nyugtát, hanem fizet 300 Ft-ot és bemehet.
Vida Miklós képviselő:
Minden ember mellé kell állítani egy másikat.
Tarnóczi József polgármester:
Igen, vannak ilyen problémák, ezt csak úgy tudjuk kezelni, hogy most írásba kapják, hogy
kötelező lesz betenni az ablakba a jegyet. Az azért tény, hogy nem mindenki hajlandó erre,
hiszen van olyan autós, aki eldobja, és nem teszi ki. Egy területen, ha 2-3-ra nincs kitéve, az
nem jelenti azt, hogy az lopta el, aki szedi, de persze olyanok is vannak, akik nem adnak jegyet és kevesebbet kérnek, hiszen ismerőseim nekem is mondták már.
Vida Miklós képviselő:
Szerintem, lehetne egy 3-4 fős társaság aki ellenőrzi, hogy az ablakokba ki van-e téve, és
számon kérni a jegyárust, hogy adott-e vagy miért nincs kint. Egy kis számonkérés, mert itt az
a hiba, hogy nem kérjük őket számon.
Tarnóczi József polgármester:
Ez lett volna a következő, amit mondani akartam, hogy azzal, hogy berakatjuk a jegyeket, ez
akkor fog működni, ha ezt ellenőrizni is fogjuk. Mondjuk egy-egy képviselő, még bevon maga mellé olyan embert akivel ellenőrizni akar, és járnunk kellene a területet, mert ott ahol ellenőrzünk, ahol figyelünk rájuk, ott látványosan javulnak a bevételek. Ez nem lenne rossz, ha
a testületből is bevállalnák ezt.
Vida Miklós képviselő:
Én sajnos ebben nem tudok segíteni, mert nekem vásárkor olyan forgalmam van, hogy azt
nem tudom hagyni, de azt esetleg meg tudom tenni, hogy ott az utcában, ha fogják árulni a
jegyet, azt körbenézem, de többet nem.
Tarnóczi József polgármester:
Vagy akkor arra kérnék javaslatot, hogy kik lennének azok, akiket úgy be lehetne ebbe vonni,
mert akárkit vonunk be kvázi ellenőrnek, úgyis lesz olyan aki azt mondja, hogy miért pont ő,
meg miért ez, miért az? Tényleg kellene, valamilyen ellenőrzési rendszert, szisztémát ki kellene dolgozni. Alapvetően az a bajom, hogy amikor megszállnak minket a különböző hatóságok, erre tanú alpolgármester asszony is, hogy olyan dolgokat írnak elő a vásárra, hogy azt
mondom, hogy ilyen nincs, ezt ember nem tudja teljesíteni, de azért „birkózunk” velük. Vannak azért érdekes ellenőrök, valljuk be őszintén. A legutóbbi felvetésük az volt, hogy tegyük a
vásárt pormentessé. 14 hektáron van a vásár, és megkérdeztem, hogy ennyi területen mégis,
hogy tetszik ezt, gondolni?
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Az igazság az, hogy jó lenne csinálni egy élelmiszersort, ott ahol János annakidején elkezdte,
annak a folytatásában haladunk tovább a betonozással, és oda szeretnénk áttenni az élelmiszert árulókat. .
Solymosi Imréné alpolgármester:
Egyébként az árusok mondták, a pecsenyesoron, hogy menjünk már el, és nézzük meg a
mezőcsáti vásárt, hogy az hogy néz ki, ehhez képest?
Vida Miklós képviselő:
Én ezzel egyébként sem értek egyet, mert az, hogy egy őstermelő kimegy szélben, fagyban,
viharban, árulja a hurkát, kolbászt, semmilyen származási papírja nincsen, és oda nem megy
oda az állatorvos, énhozzám meg bejön az üzletbe, és ha valamit nem talál rendben, már rögtön 50 eFt-ra büntet.
Tarnóczi József polgármester:
Odamegy, hidd el nekem, most keményen odamennek.
Vida Miklós képviselő:
Milyen származási papírt mutat neki? Semmilyet, mert ő őstermelő.
Tarnóczi József polgármester:
Nem tudom, de foglaltak is le pedig árut.
Solymosi Imréné alpolgármester:
A parkolókban eddig is 500 Ft volt? És máshol sem változott?
Tarnóczi József polgármester:
Sehol sem változott, ez a rendeletben így van, így is maradt, azért mondtam, hogy át kellene
nézni, és ha szükségét látjuk, akkor módosítani kellene rajta. Például abban a ló is szerepel,
hol ott már ló nincs, mert egyrészt azért lett olyan drága, hogy ne hozzák be, másrészt pedig
amit előírtak rá, hogy minek kell megfelelni, milyen dokumentumokat kell beszerezni, pl. a
chip, a lóútlevél, stb. az kb. 60 eFt-jába kerülne a tulajdonosnak, és ez nem éri meg.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Ez nem lehetne felrakni Ónod honlapjára? Csak azért, hogy akit érdekel, az tájékozott legyen
róla.
Tarnóczi József polgármester:
Aki a beterjesztett javaslattal, egyetért, hogy 2012. június 1-étől a parkolási díjszabás az utcákban is 500 Ft legyen, a parkolózóna tábla kihelyezése a faluba bejövő utakra, és hogy a
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kitűzőt használjanak akik a vásárban tevékenykednek, akár helyjegyet, akár parkolójegyet
árusítanak, kérem kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
28/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
- az ónodi országos állat- és kirakodó vásár helyhasználati és parkolási díjait az alábbiak szerint állapítja meg, megfelelve az Alkotmánybíróság 77/2009. (VII. 10.) határozatában foglaltaknak.

Az ónodi országos állat és kirakodóvásár helyhasználati és parkolási díjai
2012. július 1. napjától alkalmazandó díjak
(az árak az általános forgalmi adót is tartalmazzák)
Menny.
egysége
A) Helyhasználati díjak
Vendéglátás (büfé kocsi helye)
Vendéglátás (vendéglátó pavilonok, sörpadok helye)
Bútor, faáru
Ruhanemű, édesség, használtcikk, zöldség, gyümölcs, termény, takarmány, növény, szárnyas állat, kisállat, hobbiállat, hal valamint
sátorból, utánfutóból, talajra helyezett vegyes áruféleségek
B) Nagytestű számos állat

m2
m2
m2
m2

egysége

Díjak
(Ft.)
600
200
300
150

Ft.
3 000
300
300
200
150

Ló, csikó
db
Szarvasmarha, borjú, szamár, öszvér, bivaly
db
Sertés
db
Juh, kecske, süldő,
db
Választási malac, gida, bárány
db
C) Vásári nyitvatartási időn kívüli eltérő díjszabás a lóvásártéri területre
Ló, csikó
db
10 000.- Ft.
Jármű
db
10 000.- Ft.
D) Járművek
Parkoló (Ft.)

Önkormányzati utcákban
(Ft.)

Tehergépkocsi
db
800
800
Személygépkocsi
db
500
500
Pótkocsi
db
300
300
Utánfutó
db
300
300
Állati erővel vontatott jármű
db
300
300
a) A vásári napokon a közterület használat rendje a vásárra érkezőkre nézve kötelező.
b) A Miskolci Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó települések polgármesterei és jegyzői
részére a parkolás ingyenes.
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c) A külön jogszabály alapján kiadott mozgáskorlátozotti parkolási igazolvány csak a vásári
parkolókban érvényes.
d) A parkolási díjat megfizetők a parkolás teljes időtartama alatt kötelesek a parkoló jegyet a
gépjárművük szélvédő üvege mögött kintről olvashatóan elhelyezni.
E) Búcsúvásár
Sátrak, asztalok és egyéb árusító eszközök
Mutatványosok berendezései, járművei
Egyéb járművek díjai megegyeznek a vásár parkolási díjaival.

m2 100.- Ft.
m2 100.- Ft.

F) Piac – főtér: napijegy: 1 000.- Ft
Havi bérlet 10 000.- Ft
G) Az állandó lakcímmel rendelkező ónodi lakosok mentesülnek a jelen határozatban megállapított valamennyi helyhasználati és parkolási díj megfizetése alól.
- a képviselő-testület az 55/2009. (VIII. 10.) számú határozatát 2012. június 30. napjával hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Felelős: polgármester

3.np:// A Casa Nostra Kft. tulajdonosának kérelme terasz építése ügyében
Tarnóczi József polgármester:
Legutóbb ebből kialakult egy sajnálatos vita, egy sajnálatos helyzet, és a félreértések és a viták elkerülése végett, és a különböző feszültségek eloszlatása végett, Kállai Attila beadott egy
olyan építési engedély kérelmet a felsőzsolcai Építésügyi Hatóságra, terasz építésére, amibe
már egy komplex tervdokumentációt tett be. Ennek az lenne a lényege, hogy a terasz az jelenlegi méreteiben megmarad, egy 1,5 m széles járdával egészítené ki, és a tuják onnan kijönnének. Ez egy burkolt járda, közútkezelői hozzájárulást ez a terv továbbra sem igényel, mert a
közúttól 3 métertől nagyobb távolságra van, a terveken is ez jól látszik. Tekintettel arra, hogy
ez önkormányzati tulajdon és önkormányzati tulajdont valakinek csak úgy odaadni még sem
lehet, évi 100 eFt-os bérleti díjat Attila felajánl. Ez azt jelenti, hogyha ez terasz kiépül, forgalom szempontjából akkor is egy évben maximum 5-6 hónapot tud ebből igénybe venni. Ahhoz, hogy Ő ezt az építési engedélyt megkapja, Ónod Község Önkormányzatától egy hozzájárulást kell kapnia. Sajnos hamarabb kezdett el építkezni, mintsem ez megtörtént volna.
Holnap jön ki az építésügyi hatóság, megnézik a területet, és ha ők ezt sérelmesnek látják,
akkor akár büntetésre is számíthat, ez az építésügyi hatóság dolga, hogy miért kezdett el egy
beruházást hamarabb. Annak viszont jogi akadálya nincsen, hogyha az önkormányzat úgy
látja, hogy ez a fejlesztés akár az önkormányzat számára, hiszen bevétellel jár, másrészt pedig
egy olyan plusz szolgáltatás, hogy mégis csak van egy éttermünk, mégiscsak turisztikai szempontból lehetőséget ad arra, hogy kiránduló csoportok étkezhetnek, stb.. A hosszú távú fejlesztési koncepcióban ez akár beilleszthető.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Nekem úgy tűnik, hogy a napközi ellátásán kívül ott más tevékenység nem folyik. Bemegy
oda egyáltalán valaki? Mert ott délutánonként sem lehet semmiféle mozgolódást látni.
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Tarnóczi József polgármester:
Én tudom hogy vannak olyan tervei, hogy ha elkészül a terasz, akkor egy kártyát fog csináltatni és az ónodiak kedvezményeket biztosítana, szeretné az árakat is a helyi viszonyokhoz
igazítani, és szeretné újra fellendíteni, hogy délután is legyen ott némi élet, hiszen pizzát és
egyebeket csak akkor érdemes fenntartani, ha van forgalom. A belső részeket is fel szeretné
futtatni.
Úgy gondolom, hogy ez az évi 100 eFt, egy viszonylag méltányos összeg ezért a bérleményért.
Vida Miklós képvselő:
Én megszavazom, ha Attila hoz egy olyan papírt, hogy az építésügyi hatóság leírja, hogy
megkapja az építési engedélyt, ha az önkormányzat hozzájárulását adja.
Tarnóczi József polgármester:
Volt már kint a közútkezelő, de az ő szóbeli tájékoztatása az volt, hogy mivel az úttól megfelelő távolságra van, a többi őket nem érdekli.
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Nekünk az a hiánypótló levél kell, amit az építésügyi hatóság ad ki, hogy már csak az önkormányzat hozzájárulása hiányzik.
Úgyis holnap jönnek és majd megbeszéljük, hogy pontosan ehhez mi kell. Nem hiszem, hogy
csak ez az egy hozzájárulás fog hiányozni.
Tarnóczi József polgármester:
Most az a helyzet, hogy mi hiába adjuk ki a hozzájárulást, de ha más hatóság nem adja ki,
akkor úgyis meghiúsul az építkezés, akkor úgy is azt fogják, mondani, hogy bontsa le.
Horváthné Kádár Judit képviselő.
Mi van akkor, ha mi kiadjuk az engedélyt, de Felsőzsolca mégsem adja ki az építési engedélyt?
Tarnóczi József polgármester:
Egy határidőhöz lehetne kötni, hogyha egy záros határideig ezt az engedélyt nem szerzi be,
akkor az önkormányzat ezt a hozzájáruló határozatát visszavonja és akkor kötelezheti az eredeti állapot visszaállítására, de mégis ahhoz, hogy ezt az eljárást le tudja folytatni, nekünk
valamiféle tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot mégis csak tennünk kell az ügyben.
Vida Miklós képviselő:
Én tartom magam ahhoz, amit mondtam, hogy ha hozza a papírokat, és az építésügyi hatóság
leírja, hogy az építési engedélyt megadom akkor, ha az önkormányzat hozzájárul.
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Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Jó, de ha a határozatba belefoglalod azt, hogy igen, abban az esetben hozzájárulok, hogy…
Vida Miklós képviselő:
Én már ebben nem hiszek, ez egy olyan dolog, hogy hoztunk egy határozatot egy olyan határidővel, amit ő ígért meg, és azt sem tartotta be, de először már ő mutasson be valamit és utána
én is megszavazom. Nem gáncsoskodni akarok vele, de mostmár ő tegyen le valamit az asztalra.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Szerintem jó, hogy ez az étterem is itt van, azon kívül, ha bérleti díjat fizet 100 eFt-ot, az sem
kevés.
Vida Miklós képviselő:
Én azt mondom, hogy még attól a 100 eFt-tól is eltekintenék, ne fizessen egy forint bérleti
díjat sem, hadd haladjon, mert ónodi viszonylatban lehet, hogy annyi bevétele sem lesz, de
legyenek rendbe a papírok, tudja bemutatni és akkor nyújtom a kezemet, de amíg ő nem tett le
konkrétumokat elénk, én addig nem. Mindeninek a saját szuverén joga, hogy hogy szavaz, de
ez az én magán véleményem.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Igaza van Miklósnak, mert a lakosságnak meg más a véleménye. Nem tudom, de csak mi vagyunk itt hárman ellene, de nekünk az emberek így vélekednek.
Tarnóczi József polgármester:
Jutka, igazad van, de te is tudod, hogyha hergelik a népet, akkor lázad. Ebben a faluban, ha
valaki fejleszteni, terjeszkedni akar, akkor mindenkit meggátolunk?
Akkor, aki azzal egyetért, hogy az önkormányzat is elvi hozzájárulását adja, ha minden szakhatósági engedélyt beszerez, és akkor egy újabb határozatot fog hozni róla a testület.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Most miért adjuk az elvi hozzájárulásunkat, amikor ő teljesen másképpen csinálta a dolgokat?
Tartnóczi József polgármester:
Jó. Ez most egy javaslat, majd szavazunk és eldöntjük.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Most ezzel kapcsolatban egy más témát említenék fel, a Pásztor Emese telkével kapcsolatban
is született már döntés, hogy majd az ügyvéd megnézi, hogy milyen módon lehet kiadni Endrének, viszont azóta is gazdálkodik rajta.
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Tarnóczi József polgármester:
Jutka, abban maradtunk akkor, hogy a kisajátítási eljárásokat követően, amit úgy gondoltunk,
hogy már decemberre lezajlik, visszatérünk erre a dologra. Ezt Endre is tudja, hogy ez többe
fog kerülni, mint hogyha akkor meg lett volna.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Decemberre volt a határidő megszabva.
Tarnóczi József polgármester:
Jó, de decemberre még nem zajlott le, én is azt hittem, hogy a kisajátítási eljárás le fog zajlani,
és abból a területből egy elég nagy szeletet levág a gát.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Most ezt csak azért hoztam fel, mert, hogy december, és majd megvizsgáltatod egy nem tudom kivel, hogy milyen úton-módon lehet, mennyiért, hogy lehet ezt eladni. Most megint
hozzunk meg valamilyen döntést, és akkor az azt fogja jelenteni xy-nak, hogy ő megkapta az
engedélyt.
Tarnóczi József polgármester:
Ezzel Ő még nem kapta meg az engedélyt.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Ezt csak azért mondom, mert Endre is ugyanúgy rátelepedett, gazdálkodik, felépítkezett,
mintha minden oké lenne.
Vida Miklós képviselő:
Igen, ez egy faramuci helyzet, mert ő is úgy van vele, hogy nem is fizettem érte, körbe is kerítették, és akkor ott gazdálkodok. Sajnos.
Tarnóczi József polgármester:
Azért ez nem ugyanaz a helyzet, mint Te is árvízben érintett. Volt ott egy épület, a gát miatt el
kellett bontani, stb..
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Majd ezt megbeszéljük egyebekbe. Ezt csak most azért mondtam, hogy akkor született egy
olyan döntés, hogy majd decemberbe, akkor nem lett belőle semmi. Most megint hozunk egy
döntést, nem lesznek meg a papírok, és annak megint mi lesz majd az eredménye.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Számon lehet kérni.

- 18 -

Gálné Tatár Mária képviselő:
Vigyázzunk a számonkéréssel Jucika. Mire mentünk azzal, hogy oda lettek adva az edények,
és még a mai napig nem kerültek vissza, ha még van, mert esetleg ha a konyha ismét önkormányzati tulajdonú lenne, akkor megint mindent be kell szerezni. Nem? Mert valaki odaadta
azokat az edényeket, meg mindent.
Tarnóczi József polgármester:
Szerintem azokat már régen nem használják, lehet, hogy vissza is vitték.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Szerintem ezzel a falu előtt teljesen lejáratja magát a képviselő-testület, hogy most adja be,
hogy döntsön, amikor már egy olyan stádiumban van a terasza, hogy úgy áll, ahogy. Akár elvi
engedély, akár más engedély, de ezzel saját magunkat járatjuk le. Kiadjuk az elvi engedélyt,
aztán az elviből, majd ilyen-olyan módon lesz másik, és akkor megkapta.
Tarnóczj József polgármester:
Akkor az amit Miklós javasolt, hogy záros határidőn belül, mondjuk július 15-ig ő bemutatja
az összes szakhatósági engedélyt, abban az esetben hozzájárul a testület?
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Nem tudom, hogy ez a határidő elég-e, mert elég sok ez a hatóság. Meg egyáltalán, csak igennel, nemmel, vagy határidőhöz kötve lehet szavazni.
Tarnóczj József polgármester:
Azt kell eldönteni, hogy el akarja-e bontatni a testület vele ezt a teraszt, vagy ha nem, ha nem,
akkor viszont minél gyorsabban meg kellene csinálni ennek egyrészt az engedélyezési eljárásait, másrészt pedig normálisan kiépíteni a járdát, hogy ott bárki el akar menni, biztonságosan
el tudjon haladni. Most akkor kezdje, vagy ne kezdje, vagy húzzuk az időt, és augusztusra
csak összejön és addig meg ilyen állapotban van?
Le is lehet bontatni, és akkor megmutatjuk, hogy milyen kemények vagyunk.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Ő akkor ilyenben nem gondolkozott amikor el kezdte építeni?
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Inkább meg kellene a kompromisszumot találni.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Akkor majd újból szavazunk, ha minden hivatalos papír a rendelkezésére áll.
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Tarnóczj József polgármester:
Elvileg az önkormányzatnak ellenvetése nincs, de akkor veszi napirendre, ha beszerzi a szakhatósági engedélyeket.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Addig kellene dönteni, amíg jó idő van.
Vida Miklós képviselő:
Mi az az egy, másfél hónap, csak a járdát kell neki megcsinálni, hiszen minden megvan, akkor burkolhat.
Tarnóczj József polgármester:
Legkésőbb július 31-ig az engedélyeket bemutatja, és akkor a testület újra napirendre tűzi, ha
meg nem akkor meg bontsa le, ha addig nem tudja megszerezni.
Vida Miklós képviselő:
Én nem azt mondtam, hogy bontsa el, hanem hogy szerezze be az engedélyeket. Én még rá is
bólintok, hogy csinálja, de szerezze be azokat az engedélyeket, amik kellenek hozzá.
Solymosi Imréné alpolgármester:
De, a hatóság úgy is lebontatja vele, ha nincsenek meg az engedélyek. Nem?
Horváthné Kádár Judit képviselő.
Ne minket vonj, már bele, hogy mi lebontassuk.
Vida Miklós képviselő:
De mi hozzájárulunk, csak legyen meg a többi.
Tarnóczi József polgármester:
Ha az önkormányzat nem ad hozzá tulajdonosi hozzájárulást, akkor lebontatják, ha az önkormányzat ad hozzá tulajdonosi hozzájárulást, attól még kiderülhet, hogy egyéb szakhatóságnak
nem felel meg. Ezt nem tudom, és ha esetleg lebontatja, de akkor nem a mi sarunkból. Vagy
pedig azt mondják, hogy minden szakhatóságnak megfelel, és már csak a tulajdonosi hozzájárulás kell.
Horváthné Kádár Judit képviselő:
Jó, ha mindennek megfelel, akkor rendben van, de ne úgy fogalmazd már, hogy akkor lebontatjuk mi.
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Gálné Tatár Mária képviselő:
Akkor most mondtad el Te, őszintén, és igazán, hogy lebontatja a szakhatóság, ha mi nem
adjuk a hozzájárulásunkat.
Tarnóczi József polgármester:
Igen, ez így van.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Akkor most azért kellett, hogy összejöjjünk, hogy Attilának kiadjuk a hozzájárulást, hogy
holnap ha jönnek, meglegyen ez az engedély, és ezzel minden oké.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Nem, az iskola miatt kellett összejönni.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Akkor valamilyen szinten csak hülyének vagyunk nézve, ott is, arról a szintről is, meg innen
is. Most kell az engedély ahhoz, hogy ne mondja majd azt a szakhatóság, hogy már pedig
bontsa le.
Tarnóczi József polgármester:
Már elnézést, nem engedélyt kérünk Nem erről van szó, egyáltalán nem erről van szó. Meg
egyébként nem ezért kellett, hogy ma összeüljünk, hanem alapvetően jogvesztő idő, és mint
exintézményvezető, ezt tudni kellene, hogy május utolsó munkanapjáig lehet bejelenteni bármiféle változtatást.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Nem kell ezzel példálódzni.
Tarnóczi József polgármester:
Akkor az alapító okiratért meg holnap jöttünk volna össze. Nem?
Solymosi Imréné alpolgármester:
Egyébként úgy volt, és ezt nem a polgármester úr védelmében mondom, de úgy volt, hogy
holnap lesz a testületi ülés, ami ezt cáfolja, hogy ezért volt, de holnap Pestre megy, én pedig
holnapra tettem a szülői értekezletet, illetve mára és át kellett tennem holnapra, mert mondta,
hogy legfeljebb úgy tudjuk megoldani, hogy elmegy Pestre és én pedig levezetem. A testületi
ülés, jegyző úr is úgy tudta, hogy csütörtökön lett volna. Nem emiatt. Azért lett ma a testületi
ülés, mert polgármester úr holnap Pestre megy.
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Tarnóczi József polgármester:
Ennek egy oka volt, jegyző úr szabadságon volt a múlt héten, az alapító okirat mindenképpen
bele kellett, hogy kerüljön, és abban maradtunk, hogy kedden megpróbáljuk összerakni, a
testületi ülésnek az összehívását pedig mégis csak jelezni kellett, hogy szeretnénk testületit
csinálni. Az mivel lett volna jobb, hogyha kedden kiküldöm. Jegyző nélkül pedig elég nehéz
összepakolászgatni, hogy mit akarunk, hogy akarjuk, mik azok az ügyek. Nem ez volt ebben
az alaptörténet, hogy menjen ki.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Egyébként meg ez jól van így megfogalmazva, hogy a Casa Nostra Kft. tulajdonosának kérelme terasz építése kapcsán. Ezt itt el kell most dönteni, hogy ezt az engedélyt megadjuk,
vagy nem. Kész. Ennyi, és nem kell itt vacakolni. Mondjuk egyetlen egy kérelmet sem láttunk, más testületi anyag megvan, erről nincs.
Tarnóczi József polgármester:
Az építési engedély, mint olyan, ez már önmagában is egy kérelem.
Gálné Tatár Mária képviselő:
Azért csak meg kellett volna fogalmazni a testület felé.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Egy szóban előadott kérelem is ugyanannyit ér mint az írásban leadott. Elő van terjesztve.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Egyébként javaslom, hogy azoknak az edény dolgoknak járjunk már a végére és akkor jegyző
úr valamit írni kellene neki, hogy annak a határozatnak az értelmében mondja el, hogy mi
történt velük. Megírni, hogy volt egy ilyen, és akkor az edényekkel kapcsolatban nyilatkozzon
és vigye vissza azokat, amiket nem használ. Járjunk a végére.
Tarnóczi József polgármester:
Azt akkor úgy kellene szerintem, hogy a következő testületi ülésen, amit még nem tudok,
hogy mikor lesz, leltár szerint visszavesszük tőle azokat a cuccokat amiket ideiglenesen átvitt.
A terasz ügyében pedig van egy olyan határozati javaslat, hogy egy olyan elvi hozzájárulás,
ami abban az esetben válik érvényessé csak, ha az összes szakhatósági engedélyt írásban bemutatja, legkésőbb 2012. július 31-ig, és a terasz engedélyének a kiadása egy külön határozattal történik. Most nem arról döntünk, hogy azt kiadjuk, hanem majd egy külön határozatot
fogunk hozni.
Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
29/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

-

a Casa Nostra Kft. tulajdonosának kérelmére, úgy határoz, hogy elvi hozzájárulást
ad a terasz építésére, viszont
ez csak abban az esetben válik esedékessé, amennyiben a Casa Nostra Kft. tulajdonosa az összes szakhatósági engedélyt írásban bemutatja Ónod Község képviselőtestületének 2012. július 31-ig.
a tulajdonosi hozzájárulást az engedélyek bemutatása után a képviselő-testület a következő ülésén veszi napirendre és dönt róla

4.np:// Önkormányzati ingatlan bérletével kapcsolatos kérelem megtárgyalása
Tarnóczi József polgármester:
Ezzel kapcsolatban kiküldtük az anyagot. A Korona söröző bérlőjétől, Balajti Lászlónétól
érkezett kérelem, mellé van csatolva a jelenleg érvényben lévő bérleti szerződés azzal, hogy
változna a bérlő személye. Jelenleg Dobosné Balajti Zsuzsanna volt a bérlő, mostantól pedig
családon belül a Balajti Plusz Kft. kerülne be, mint bérlő. Ők havi 40 eFt-ért bérlik az ingatlant, amit egyébként fizetnek is, meg a rezsit is többé-kevésbé időre teljesítik. Az volt a kérés, hogy a szerződés további pontjai maradjanak változatlanul, hogy a bérleti szerződésen
nem módosítanánk a futamidőt, ami 2015-ig szól, bár ezt a szerződést 2000-ben írták. Azt
mondták, hogyha az önkormányzatnak erre az épületre szüksége lenne, akkor a futamidő lejárta előtt is le tudnának róla mondani, abban az esetben, ha nem kocsmának használnánk,
bármi másra használhatnánk, ami nem kocsma.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Akkor így tulajdonképpen a területünk csökken?
Tarnóczi József polgármester:
Annyi, hogy a gyógyszertárnak adtunk egy előbérleti szerződést, azért, hogy be tudja adni a
papírokat, azzal, hogy amennyiben alkalmasabb ingatlant talál, úgy elállhat a szerződéskötéstől. Ez a kocsmát nem befolyásolja.
Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Amennyiben nincs, és aki azzal egyetért, hogy a bérlő személye Dobosné Balajti Zsuzsannáról a Balajti Plusz Kft-re változzon, azt kérem,, hogy
kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozata
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Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

megismerte a Balajti Lászlóné által benyújtott kérelmet, és
hozzájárul ahhoz, hogy a kérelemben foglaltaknak megfelelően a Bérleti Szerződést,
Dobosné Balajti Zsuzsanna bérlő helyett, a Balajti Plusz Kft.-vel köti meg, azzal, hogy
a jelenlegi bérleti szerződés többi pontja változatlan marad.

5.np:// A kormányhivatal által megküldött levél ismertetése és döntés kormányablak
kialakításáról
Tarnóczi József polgármester:
Ez a napirendi pontunk nagyon érdekes, hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden elemében
értem a Kormányhivatalnak a levelét. Felkérem jegyző urat, hogy ismertesse, hogy miről szól
a levelük. Elolvastátok?
Solymosi Imréné alpolgármester:
El olvastuk.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Jobb, hogyha elmondja jegyző úr.
Tarnóczi József polgármester:
Megmondom őszintén, megpróbáltunk utána járni, hogy mit is jelent valójában ez a dolog,
mert én azt értelmezem, hogy lehet ám kormányablak, de akkor mi álljuk annak a költségeit.
Ma volt némi telefonváltás a Kormányhivatallal, ők azt tudták erre mondani, hogy nekik is azt
mondták fentről, hogy el kell küldeniük ezt a levelet és ők sem tudják, hogy ez mit jelent, ha
azt mondjuk, hogy igen, annak sincs kötelező érvénye, de ha nem, akkor sem dőlt el semmi.
Én ezt sokszor elolvastam ezt a levelet. Nem tudom, jegyző úr, te hogy értelmezed, mi a véleményed ez ügyben?
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
Az az igazság, hogy mi is csak ennyit kaptunk.
Tarnóczi József polgármester:
Viszont azt a Demeter Ervin külön kérte, a levélben benne van, hogy mivel ez önkormányzati
dolog, a képviselő-testület ezt mindenképpen tárgyalja meg, és az álláspontját alakítsa ki ez
ügyben. Amúgy egyébként nagyon jó lenne, ha belegondolunk, itt lenne egy kormányablak,
hiszen a környező településekről könnyen megközelíthető, akkor a település lakóinak is ez
egy teljesen indokolt szolgáltatás lenne, lenne létjogosultsága. Itt az a kérdés, amire nem tudok most válaszolni, hogy mibe kerülne. Mert, hogy mit jelent, hogy saját finanszírozás, hogy
a bérét is mi álljuk? Annyi kérdés van itt.
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Solymosi Imréné alpolgármester:
Központi forrásból a településnek nincs lehetősége, integrált ügyfélszolgálati iroda megnyitására.
Tarnóczi József polgármester:
Én azt ebből a levélből nem tudom megmondani és a kormányhivatal sem tudta megmondani,
hogy csak a helyiséget kell biztosítani, vagy a bérét is. Nem tudjuk. Kormánytisztviselő, felsőfokú képesítéssel, bérrel, azt biztos, hogy nem tudjuk eltartani.
Solymosi Imréné alpolgármester:
Amennyiben a kormánytisztviselő bérét nem az önkormányzatnak kell állni, minden más
költséget állunk, a helyiséget tudjuk biztosítani számára.
Tarnóczi József polgármester:
Azért az még nagy kérdés, hogy van-e valamilyen olyan szabványos előírás, hogy hogy kell
kinézni egy ilyen kormányablaknak.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Sőt, annak hogy milyen infrastruktúrának kell lennie, biztos, hogy ennek is van, vagy lesz.
Tarnóczi József polgármester:
Mondjuk, ha most abban gondolkodunk, hogy legyen számítógép, az rendben, de ha azt
mondják, hogy kötelező, a nem tudom én milyen ujjlenyomat olvasótól a nem tudom én micsodáig, mert, hogy az okmányirodákban is van, mert az okmányirodai hálózatot akarják szétteríteni, hogy egy útlevéllel ne kelljen bemenni a kormányhivatalba, és hogy ilyen-olyan gépeket kell betenni, és ha nem tudjuk finanszírozni? Szerintem adjunk egy elvi beleegyezést, és
hogyha nem bírjuk, akkor majd meglátjuk.
Vida Miklós képviselő:
Jó volna, hogyha volna.
Tarnóczi József polgármester:
Megmondom őszintén, hogy én próbálkozom azzal, és érvelek azzal, imitt-amott, ahol kell,
hogy mi központi helyen vagyunk. Könnyen megközelíthető mindenfelől. Ónodra logikus
lenne egy kormányzati ablak kialakítása. Az egy más kérdés, hogy lehet-e egyébként olyan
csatornákon, hogy az állam azt mondja, hogy teszek ide egyet, hiszen megközelíthetőség, meg
nem tudom én micsoda. Például, Sajópetri, Sajólád, Muhi, Nagycsécs, Nyékládháza nem,
mivel neki lesz rá pénze, hogy kialakítson magának egyet. Mi megközelíthetőek vagyunk jól,
ilyen irányból, úgyhogy ennek itt lehet létjogosultsága, csak én szeretném, ha nem nekünk
kellene zsebbe nyúlni ebben.
Ha egyéb hozzászólás nincs, akkor erre adunk egy igen választ, és meglátjuk, hogy majd mi
lesz belőle.
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Aki ezzel egyetért, azt kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

úgy gondolja, érdemes lenne kormányablakot kialakítani a településen
ennek megvalósításához önkormányzati forrásokkal is hozzájárulna,
a kormányablakkal összefüggő személyi juttatás fedezetét azonban a mai napon még
nem látja biztosítottnak.

Ónod, 2012. május 30.
6.np:// A Jobbik Magyarország helyi szervezetének a kérelme
Tarnóczi József polgármester:
Ez az utolsó napirendi pontunk, ez már itt van egy ideje, csak el felejtettem beírni és ez kimaradt. Ez arról szólna, hogy ők szeretnék az artézi kútnak a környékét rendbe tenni, megmutatom a látványtervet is, mely szerint egy Trianon emlékparkot, vagy emlékteret szeretnének
létesíteni. Ez nem jelenti azt, hogy át kell nevezni a teret, csak Magyarországon most különféle szervezetek újítanak fel ilyen teret, vagy tereket. Azt is figyelembe vették, hogy itt a lakosság bizonyos rétegeinek az érzékenységét ez nehogy bántsa, hogy bármilyen szinten bárki is
úgy érezze, hogy rá nézve ez fenyegető. Ez arról szólna, hogy a park bizonyos részeit térkövekkel kiraknák, középen egy fa, és a jelenlegi artézi kútnak a helyét úgy alakítanák ki, hogy
ahol a cső van, már eleve úgy építenék ki hogyha a későbbiekben lenne akár nekik, akár az
önkormányzatnak pénze rá, hogy ezt az artézi kutat megtisztítsuk, és rendbe tegyük, illetve
helyre állítsuk. Még egy kettős kereszt lenne felállítva, amibe nehéz belekötni. Alapvetően ez
így nézne ki. A kerítés belső oldalán sövény lett ültetve.
Az a lényeg, hogy az önkormányzatnak kellene egy olyan hozzájáruló nyilatkozata, hogy
megengedi ennek a csapatnak, hogy ezt a teret kiépítse, és az emlékművet felállítsa, hiszen az
emlékmű felállításhoz, önkormányzati testületi döntés kell, mivel csak az önkormányzat engedélyével lehet emlékművet felállítani. Én azt hiszem, egy Trianon-t meg lehet ítélni sokféleképpen, sokféle politikai szemszögből, de a magyarságnak, azért akárhogy is nézzük, mégis
csak egy gyászos eseménye. Szerintem, ha ezt megcsinálják, és ezt szépen megcsinálják, az
egy méltó kis történelem lesz ott.
Augusztus 20-án szeretnék átadni. Azért is abba az irányba tolnám őket, hogy ez egy kicsit a
Honismereti Egyesülettel közösen legyen, mert nekem sem érdekem, ha lehet úgy fogalmazni,
én sem szeretném, hogy egy meghatározott politikai csoportnak legyen az ünnepe. Úgy néz
ki, hogy van bennük egy fogadókészség arra, hogy ezt tegyük inkább olyan útra, hogy kevésbé a Jobbik színe jelenjen meg, inkább egy közösségé, méginkább azokat vegyük bele, mint
Honismeretei Egyesület, hogy még inkább a falu emlékműve legyen, minthogy egy politikai
nézeté. Mindenféleképpen egy ökomenikus szertartás keretében lenne. Mind a katólikus,
mind a görögkeleti, mind pedig a református, úgy tudom, hogy mind a hárommal egyeztettek,
hogy nehogy bármelyiknek vallási szempontból gondot jelentsen.
Jegyző úr, erre milyen határozati javaslatot lehetne tenni.
Dr. Kiss Krisztián jegyző:
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Éppen ezen gondolkodtam, hogy a Jobbik-ot ebből ki kellene hagyni, mert önkormányzat nem
támogathat semmilyen pártot. Nagyon gyorsan el kell felejteni ezt a Jobbik-os történetet és
valahogy az egyesület keretein belül kellene ezt megoldani, mert ez erősen törvénysértő lenne, ha valakinek engedélyt adnánk bármilyen tevékenységre.
Tarnóczi József polgármester:
Azért gondoltam ilyen irányba terelni a dolgot, bár Nyékládházán is volt ilyen eset.
Gulyásné Sági Julianna képviselő:
Igen, de ott az önkormányzat állíttatta, nem a párt, az önkormányzat keretein belül oldották
meg.
Tarnóczi József polgármester:
Az a kérdés, szavazáson kívül, hogy e mögé odaállunk, mint önkormányzat. Ha mint önkormányzat odaállunk, akkor valóban mondhatjuk azt, hogy az önkormányzat emlékművet állít
Trianon emlékére, bár Augusztus 20-án lesz felállítva, bár június 4-e a Magyar Kormány által
is szentesített Trianoni emléknap. Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat a helyi szervezetekkel, egyesületekkel együtt emlékművet állítson, azt kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.
Köszönöm.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testületének
32/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozata
Ónod Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
-

úgy határoz, hogy Trianon emlékére emlékművet állít a 477 hrsz-ú, a Szent István utcához tarozó téren
az emlékmű parkosítási, és tereprendezési költségeit az önkormányzat állja.
az emlékmű átadási, felszentelési napja 2012. augusztus 20-a.

Tarnóczi József polgármester:
Köszönöm szépen mindenkinek a megjelenést, az ülést bezárom.
k.m.f.

Tarnóczi József
polgármester

Dr. Kiss Krisztián
jegyző

Horváthné Kádár Judit
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gulyásné Sági Julianna
jegyzőkönyv-hitelesítő
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